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Updatehandleiding Standard Parts 
Solid Edge 2022 

 

 

 

 

 
 

Heb je Solid Edge 2023 in gebruik? De standard parts versie die hierbij hoort is nog niet 

beschikbaar. Deze volgt vermoedelijk eind november 2022. Solid Edge 2023 kan tot die tijd 

gebruik maken van de oude database. 

 

Met deze handleiding update je de Standards Parts voor het gebruik in de nieuwste Solid 

Edge versie. Je kan de handleiding ook gebruiken voor het updaten van de Standard Parts 

naar eerdere Solid Edge versies. Het kan wel zijn dat bepaalde stappen er dan net wat anders 

uit zien. Kom je ergens niet uit? Bekijk eerst even de FAQ.  

Geen tijd om je er zelf in te verdiepen? We bieden verschillende installatiepakketten aan.  

 

Wil je alle nieuwe functies van Solid Edge 2023 direct kunnen toepassen? Volg dan een update 

training. Bekijk onze website voor de mogelijkheden. Sla je meerdere versies over of heb je 

specifieke wensen? Laat het ons weten via training@enginia.nl.  

 

  

https://enginia.nl/support/solid-edge-installatiepakketten/
https://enginia.nl/plm-software/training/cad-trainingen/
mailto:training@enginia.nl
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Stap 1 • Ophalen software 
 

 

• Download de Standard Parts Administrator door hier in te loggen met jouw Webkey 

account.  

• Selecteer versie Solid Edge 2022 (1) en ga naar het mapje ‘Solid Edge 2022 Add-ons’ 

(2). 

 

• Open het mapje ‘Standard Parts’ (1) en selecteer 

‘StandardPartsAdministrator_2022_ENGLISH.exe’ (2) 

 

• Wanneer gewenst, download ook de Standard_Parts_Libraries_2022.exe (3) 

 

 

https://support.sw.siemens.com/en-US/product/246738425/downloads
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Stap 2 • Deïnstallatie Standard Parts Administrator 
Deïnstalleer de vorige versie van de Standard Parts Administrator. Dit doe je in Windows ‘Apps 

en onderdelen’ door het programma op te zoeken en te verwijderen. Wanneer je ook een 

Machinery/Piping Library geïnstalleerd hebt, kun je ervoor kiezen om deze te deïnstalleren. Dit 

is niet noodzakelijk (zie voorgaande opmerking). Doe je dit wel, installeer dan ook de nieuwe 

Machinery Library, zie Stap 7 • Installatie Machinery Library 

Stap 3 • Installatie Standard Parts Administrator 
 

• Voor alle installatie handelingen moet je ingelogd zijn met ‘administrator’ rechten. 

• We hebben gemerkt dat bij het gebruik van Standard Parts de volgorde van installatie 

belangrijk kan zijn.  

1. Solid Edge 2022 

2. Standard Parts Administrator 

3. De laatste Maintenance Pack (bij het uitkomen van dit document is het eerste 

maintenance pack voor 2022 nog niet uit, dus deze stap is niet altijd mogelijk) 

Doe je dit niet in deze volgorde en ervaar je problemen met het gebruik van de 

Standard Parts, dan moet alles opnieuw in de juiste volgorde geïnstalleerd worden.  

• Dubbelklik op de gedownloade StandardPartsAdministrator_2022_ENGLISH.exe om 

deze uit te voeren. Wanneer onderstaande Microsoft SQL onderdelen niet op het 

station aanwezig zijn, krijg je onderstaand venster te zien. Zorg dat je werk is 

opgeslagen, mogelijk wordt tijdens onderstaande installatie het systeem opnieuw 

opgestart. Klik op ‘Install’ en bevestig eventueel dat het geïnstalleerd mag worden.  

 

 
Bij elke Solid Edge versie wordt ook een nieuwe Machinery en Piping Library geleverd. Door 

hiervan gebruik te maken, weet je zeker dat je toegang hebt tot de nieuwste normen en dat 

eventuele aanpassingen in onderdelen ook zijn doorgevoerd. Al toegevoegde onderdelen 

kun je hiermee bijvoorbeeld ook alleen updaten wanneer ze zijn aangepast in de library. Zie 

hiervoor de laatste stap in deze handleiding. Dit is alleen van toepassing wanneer je ook een 

Standard Parts licentie hebt. De Machinery Library is inbegrepen bij een Classic en Premium 

licentie. Ook is het beschikbaar als Add-on bij andere licenties. De Piping Library is altijd een 

Add-on. Wanneer je een eenvoudige update wilt doen, laat de library van de vorige versie 

dan gewoon staan.  
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• De Master Parts zijn al geïnstalleerd in een vorige versie, dus deze mogen niet meer 

geïnstalleerd worden. Schakel deze in onderstaande stap dus uit.  

 
 

  
 

 



Updatehandleiding Standard Parts 2023_WIP.docx   

 

Stap 4 • Installatie Maintenance pack 
 

• Installeer nu het laatste Maintenance Pack van Solid Edge 2022.  

• Kies bij ‘My Products’ voor ‘Solid Edge’ en ga naar het mapje ‘Downloads’. 

• Selecteer in het keuzemenu de gewenste versie (1). Klik daarna de map (2) van het 

laatst gereleasede Maintenance Pack aan. 

 

• Download Solid_Edge_MSI_MP* 

Is deze map leeg? Dan is het eerste Maintenance Pack nog niet uit. Ga dan door naar 

stap 5.  

  

https://support.sw.siemens.com/en-US/product/246738425/downloads
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Stap 5 • Parts Management Administrator 
     

• Vul in het Windows zoekvenster de Parts Management Administrator in en open deze. 

• Mogelijk zijn in de Parts Management Administrator de velden met locaties al ingevuld.  

• Zo niet verwijs dan voor de “Standard Parts configuration folder” naar je Standard Parts 

map en de rest van de velden wordt ingevuld. 

• Het pop-up scherm om de database migratie te starten komt tevoorschijn. Druk hier 

op start. 

• Sla de instellingen op en sluit de Parts Management Administrator af 
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Stap 6 • Herstellen van de File Locations 
 

Als je gebruik maakt van de Standard Parts en de bibliotheek hiervoor op een server-locatie 

staat, moet in de Solid Edge Options de verwijzing naar de Standard Parts configuration file 

opnieuw ingesteld worden, dit was tot en met versie 2021 de .sac file en is vanaf versie 2022 

de .pmsx file. 

• Deze verwijzing is alleen zichtbaar in de File Locations wanneer de Assembly omgeving 

actief is. 

• Application Button > Settings > Options (1) > File locations (2) > Standard Parts 

configuration file (3) > Modify (4) > Browse naar de .pmsx file op de server > Open 
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Stap 7 • Installatie Machinery Library 
 

Deze stap is alleen nodig wanneer je de vorige Machinery Library hebt gedeïnstalleerd! Je kunt 

deze stap ook gebruiken om de Piping Library te installeren. 

• Dubbelklik op de gedownloade Standard_Parts_Libraries_2022.exe om deze uit te 

voeren. Klik onderstaande schermen door: 
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• Selecteer welke libraries je wilt installeren: 

 

• Klik op de + voor de Master Part Files om deze uit te klappen. Klik op de normen die je 

in een vorige versie hebt geïnstalleerd en selecteer ‘Entire feature will be installed on 

local hard drive’ voor een lokale installatie.  

• Selecteer dan het vinkje voor ‘Add the selected….’ En kies de optie ‘Update’. Hiermee 

worden alleen de onderdelen aangepast die in een vorige versie waren toegevoegd en 

nu wijzigingen hebben in de nieuwe Machinery/Piping Library.  

• Klik op Next. 
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• Selecteer de gewenste taal en klik op Next. Klik op Install. Klik op Finish. 
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FAQ 
 

• Ik heb geen gegevens om in te loggen bij het Siemens support Center. 

Klik hier voor de uitleg om een Webkey aan te maken.  

• Als ik zoek in Windows naar de Parts Management Administrator dan wordt deze 

niet gevonden. Hoe kan ik hem toch opstarten? 

Klik linksonderin op de Windowsknop. Zoek in de lijst met programma’s de map 

Siemens Solid Edge 2022 en klik er op. Selecteer dan de Parts Management 

Administrator. Of ga naar de Program folder van Solid Edge > StdParts. Open daar dit 

bestand: 

" C:\Program Files\Siemens\Solid Edge 2022\Program\StdParts\PMAdministrator.exe" 

• Ik krijg een error in de Parts Management Administrator. 

Bekijk in Windows de ‘Instellingen voor Gebruikersaccountbeheer’. Staat de schuif niet 

op het laagste punt? Schuif hem dan naar ‘Nooit een melding weergeven’. Verwijder 

de Standard Parts Administrator en installeer hem opnieuw.  

• Ik krijg een error dat de Microsoft SQL onderdelen niet goed zijn geïnstalleerd.  

Rond de installatie verder af en probeer of je de Standard Parts kunt starten. Mogelijk 

is de installatie namelijk toch voldoende afgerond. Werkt het niet, zoek dan het 

gedownloade bestand ‘StandardPartsAdministrator_2022_ENGLISH.exe’ op. Pak het 

bestand uit. In de mappenstructuur die nu ontstaat, open ‘Standard Parts 

Administrator’ > ‘ISSetupPrerequisites’. Hier staat voor beide Microsoft SQL 

onderdelen het losse installatiebestand. Installeer de onderdelen die niet gelukt zijn 

tijdens de eerdere poging.  

• Alles is geïnstalleerd maar wanneer ik de Standard Parts vanuit Solid Edge opstart 

krijg ik een foutmelding. 

Heb je de installatievolgorde uit Stap 3 • Installatie Standard Parts Administrator 

gevolgd? Zo niet, bekijk dit dan nog eens.  

• Ik heb de Standard Parts nu lokaal geïnstalleerd, maar wil dit graag op de server 

zetten. 

Een server installatie van Standard Parts is vanwege alle variabelen niet in een 

handleiding te vangen. We voeren het graag voor je uit, maar dit zal een betaalde 

dienst zijn. Neem voor de mogelijkheden contact op met support@enginia.nl.  

• Mijn vraag staat hier niet tussen. 

Geen probleem. Neem contact op met Solid Edge Support van Enginia via:  

o Klantportaal: mijn.enginia.nl 

o Telefoon:   085-4891717 

o Mail:  support@enginia.nl  

 

https://enginia.nl/wp-content/uploads/Webkey-aanmaken.pdf
mailto:support@enginia.nl
http://mijn.enginia.nl/
mailto:support@enginia.nl
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